
i-tec Thunderbolt 2 Docking Station

i-tec Thunderbolt 2 dokovací stanice, 2x
Thunderbolt 2, 1x HDMI, 4K Ultra HD
4096x2160, Gigabit Ethernet, 3x USB 3.0
port (z toho 1x USB 3.0 nabíjecí port s BC
1.2 také pro tablety), audio výstup, vstup
pro mikrofon + 1m Thunderbolt kabel

 
POPIS PRODUKTU

Dokovací stanice i-tec THUNDERBOLT 2 Vám umožní jednoduché a extrémně výkonné připojení veškerého
příslušenství k Vašemu MacBooku. Nabízí dva Thunderbolt 2 porty s přenosovým výkonem 20 Gb/s. Jedním se
připojíte ke svému Macu a druhý můžete využít pro připojení dalších Thunderbolt zařízení, jako jsou externí
disky nebo nebo monitory s max. rozlišením 3840x2160@30Hz.

Přes 4K HDMI rozhraní můžete připojit jakýkoli monitor s rozlišením až 4096x2160@24Hz. Při připojení HDMI
i Thunderbolt monitoru zároveň je max. rozlišení 3840x2160@30Hz. Dále máte k dispozici tři porty USB 3.0,
které využijete jak pro připojení Vašich USB zařízení, tak i k nabíjení telefonů, tabletů, či jiných mobilních
zařízení. Pro nabíjení tabletů Apple přes USB porty dokovací stanice si zdarma stáhněte a nainstalujte aplikaci.

Wi-fi připojení do sítě je opravdu pohodlné, ale ruku na srdce, pokud chcete opravdu výkon bez kompromisů, tak
není nad kabelové připojení přes Gigabit Ethernet port. Ten však modením notebookům často chybí. Dokovací
stanice i-tec THUNDERBOLT 2 ji Vašemu MacBooku dá. S klidem si pak můžete vychutnat vysokorychlostní
internetové připojení bez jakéhokoli přerušení. Oddělený mikrofonový vstup a sluchátkový výstup Vám umožní
konferenční hovory, stejně jako skvělý zážitek z filmů či her. Dokovací stanice se vyznačuje kompaktním
a elegantním kovovým designem, který byl vyvinut v souladu s linií ultrabooků. Lze ji využívat také jako
podložku pod notebook nebo tablet, čímž docílíte lepší cirkulace vzduchu pod těmito zařízeními.

Tato univerzální dokovací stanice výrazně zvýší komfort při používání Vašeho MacBooku. Umožní Vám připojit
pomocí jediného Thunderbolt 2 kabelu (One-Touch-System) veškeré Vaše oblíbené zařízení jako např. klávesnici,
myš, externí disk, tiskárnu, audio systém, internetový modem, přídavný monitor, apod. Vyhnete se tak
neustálému připojování a odpojování těchto zařízení pokaždé, když si berete Váš MacBook s sebou. Výhodou je
také větší pořádek na pracovním stole, odkud zmizí nepřehledná změť kabelů.

V případě problémů s instalací, technických potíží nebo nesprávné funkčnosti zařízení si nejprve
ověřte možné řešení v záložce FAQ.

VLASTNOSTI PRODUKTU

 
1x Thunderbolt™2 port pro připojení k zařízení
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1x Thunderbolt™2
Přenos dat
Video port

Video port:
1x HDMI

Rozlišení:
1 monitor – 1x HDMI → až 4K/30Hz
1 monitor – 1x Thunderbolt™2 → až 4K/30Hz
2 monitory – 1x HDMI + 1x Thunderbolt™2 → až 2x 4K/30Hz

2x USB 3.0 port
1x USB 3.0 port s podporou rychlého nabíjení (BC 1.2)
1x Ethernet GLAN RJ-45 port (Realtek RTL8153)
1x 3,5mm Audio výstup, 1x 3,5mm Mikrofónní vstup
1x vstup pro napájení (DC 12V/5A)
Kabel Thunderbolt™2 (100cm)
OS: Windows 10, macOS X (Sierra nebo novější) s nejnovějšími aktualizacemi
Rozměry produktu: 195 x 77 x 28mm
Hmotnost produktu: 316g
Rozměry balení: 307 x 127 x 83mm
Hmotnost balení: 1050g

SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY

Hardwarové požadavky:

Zařízení s volným Thunderbolt™2 portem

Operační systém:

Windows 10, macOS X (Sierra nebo novější) s nejnovějšími aktualizacemi

SPECIFIKACE

Produktové číslo i-tec Popis produktu & EAN

THUNDERDOCK2 i-tec Thunderbolt 2 Docking Station
EAN: 8595611700972

THUNDERDOCK2UK i-tec Thunderbolt 2 Docking Station
EAN: 8595611701726

Hardware

Typ sběrnice Thunderbolt-2

Porty

THUNDERBOLT 2 2

USB 3.0 TYPE A 3

HDMI 1

AUDIO 1

MIC 1

LAN RJ-45 1

DC POWER ADAPTER JACK 1

Systémové požadavky

Hardware Hardwarové požadavky: Zařízení s volným Thunderbolt™2 portem
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Operační systém Windows 10
macOS X Windows 10 - automatická instalace ovladačů z OS. Ostatní
operační systémy – manuální instalace ovladačů. Firmware se
aktualizuje automaticky.

Další vlastnosti

Barva Black/White

Materiál Plastic

Rozměry produktu (DxŠxV) 195 x 77 x 28mm

Váha produktu (bez obalu) 316 g

Váha produktu (vč. obalu) 1050 g

Rozměry balení (DxŠxV) 307 x 127 x 83mm

Servis

Záruční doba 2 roky

Technická podpora celoživotní

Obsah balení

Produkt

Propojovací kabel (100cm)

Napájecí adaptér (DC kabel 130cm, přívodní kabel 100cm)

Manuál

 

Pro další informace ohledně nastavení produktu a odpovědí na často kladené otázky navštivte náš web
i-tec.cz. Specifikace produktu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
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